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FULLS INFORMATIUS MUNICIPALS
Nº 66

INFORMACIÓ PÚBLICA
A causa de que la maquinària agrícola cada cop és més ampla, l’Ajuntament prega a tots
els propietaris d’arbres improductius a la vora dels camins que impedeixin el pas de tal
maquinària, que els tallin. En cas contrari, l’Ajuntament podrà intervenir en aplicació de la
regulació del sistema viari que s’estableix al POUM.
A més, s’informa de que tots els desguassos a la vora dels camins s’han d’entubar, si no
és així, els propietaris en seran responsables en cas d’esllavissades dels camins.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2012
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia divuit de Setembre de dos mil dotze, es
reuneixen, en sessió extraordinària, els membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, baix
la presidència del senyor Alcalde Mario Gené Amorós, l’assistència dels membres vocals que la
composen, regidors, senyors Pere Anton Mola Pejuan i Jaume Prat Beltran, igualment hi són
presents els regidors senyors Josep Papell Vidal i Jordi Castellana Benseny.
Actua de Secretari el senyor Jaume Alà Blanch.
És obert l’acte per la Presidència, i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ÚLTIMA ANTERIOR.- Donat a conèixer
el contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ PROGRAMA FESTA MAJOR SANT MIQUEL 2012.- A proposta de la
Presidència, el regidor de cultura i festes Sr. Jordi Castellana presenta el programa de la Festa
Major St. Miquel 2012 i relata els actes que el conformen i que es cel.lebraran durant els propers
dies 28, 29 i 30 de l’actual mes de Setembre.
La Junta de Govern queda enterada i aprova dit programa.
3.- LLICÈNCIES D’OBRES.- Vistes les sol.licituds de llicència municipal d’obres presentades,
salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, la Junta de Govern a l’empara del vigent
Planejament urbanístic i informes del Servi Tècnic acorda atorgar les següents:
Exp. 025/2012, a Endesa, per instal.lació de 3 suports de fusta i 2 de formigó, per millora de la
xarxa elèctrica amb destí a finca situada al polígon nº 2, parcel.la nº 327. (Aquesta llicència es
troba condicionada al compliment de l’informe tècnic de 14/09/2012).
Exp. 027/2012, a Inferin, S.L., per arranjament de la teulada del magatzem industrial situat a la
partida “Torricot”.
Exp. 029/2012, a Josep Aloy Carbonell, millora de l’accés i reparació de porta d’entrada al
magatzem de C/ Gaudí, S/N
Exp. 030/2012, a Agustí Manresa Pla, per redistribuir una habitació i el menjador mitjançant la
retirada de dos tabics, a la vivenda de C/ Verge de la Guardiola, 15
Exp. 031/2012, a José Alcázar Egea, per 2ª i última pròrroga de la llicència Expd. 17/2010, per
construcció d’habitatge a Urb. St. Miquel (parcel.la 33).
Exp. 032/2012, a Josep Mª Call Puig, per arranjament de cambra de bany i canonada claveguera
interior, a la vivenda del C/ Solana, 67.
La Junta de Govern coneix els següents expedients, no obstant no pot considerar-los per
mancances diverses, que es detallen:
Nº 20/2012, pendent de modificació del projecte
Nº 21/2012, pendent d’informe tècnic
Nº 26/2012, pendent d’aprovació de memòria valorada i plànols
Nº 28/2012 , pendent d’informe tècnic.
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4.- SOL.LICITUDS LLICÈNCIES DE PRESA A LES XARXES DE SERVEIS D’AIGUA I
CLAVEGUERAM.- Vistes les sol.licituds de data 31/05/2011 presentades a l’efecte d’autorització
de llicència per presa a les xarxes d’aigua i clavegueram aprofitant l’obra “Abastament d’aigua,
sanejament i paviment C/ Solana, d’Abril a Octubre de 2011”, la Junta de Govern, per unanimitat,
acorda atorgar les relacionades seguidament, no sense que abans hagin estat abonades les taxes
de 1ª connexió preceptives, segons les taxes de l’exercici 2011:
A) Xarxa de subministrament d’aigua.A Antoni Figueres Vilaró, amb destí al magatzem del C/ Solana, 23
B) Xarxa de connexió al Clavegueram.A Antoni Figueres Vilaró, amb destí al magatzem del C/ Solana, 23
5.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per al Sr. Alcalde s’informa a la Junta de Govern dels següents
assumptes:
A) OBRES DE MILLORA DEL VIAL ANOMENAT “EL PORTELL”.- Informa el Sr. Alcalde de la
immediata execució de les obres d’adequació del vial anomenat “El Portell” popularment
conegut con “Portell de cal Hereuet”. La previsió és de que aquests treballs estiguin
acabats per les festes de Sant Miquel per tal de ser inaugurats en la visita del President de
la Diputació que s’informa tot seguit.
B) VISITA DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ.- Posa en coneixement el Sr. Alcalde que ha
estat confirmada per part del cap de protocol de la Diputació la visita del president
d’aquesta institució, responent a la invitació feta pel nostre Ajuntament, per tal d’inaugurar
les instal·lacions de l’espai lúdic i de salut subvencionades per la Diputació de Lleida. La
visita tindrà lloc el diumenge dia 30 de setembre i es complementarà amb la visita de les
obres realitzades a la costa del Roseret que accedeix a la Plaça de la Creu i també amb
les obres d’adequació del “Portell” a les que es feia esment en el punt anterior.

C) REDACCIÓ DE PROJECTE MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC.- Segons indica també el
Sr. Alcalde per tal d’iniciar la tramitació de les obres a incloure en la propera convocatòria
del PUOSC, els serveis tècnics de la Diputació de Lleida han respost favorablement a la
sol·licitud feta pel nostre Ajuntament per tal de confeccionar el projecte de remodelació i
millora de l’enllumenat públic municipal.

D) REFORMA CALENDARI DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL.- L’alcalde posa en
coneixement de tots els membres del consistori la reforma del calendari de visites del
consultori mèdic local que recentment s’ha posat en funcionament seguint les directrius
marcades per l’ Institut Català de la Salud segons comunicació adreçada per la Directora
EAP ABS Balaguer i motivada per haver d’assumir també el Dr. Daniel Hernández
l’assistència mèdica de les poblacions de Montgai i de Butsenit.

E) A.C.A. – NETEJA DEL RIU SIÓ.- S’informa per part del Sr. Alcalde de la resposta feta per
part de l’Agència Catalana de l’Aigua a les reiterades gestions fetes des d’aquest
Ajuntament per tal de que es netegi la llera del riu Sió en el seu pas pel
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nostre poble pel perill que pot suposar una avinguda sobtada d’aigua. La resposta indica
que ha estat assabentada la Confederació Hidrogràfica d’aquesta circumstància.

F) A.C.A. DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS.- Dóna compte també el Sr. Alcalde que
s’ha instat a la mateixa Agència Catalana de l’Aigua per tal que s’iniciïn quant abans
possible els treballs de construcció de la Depuradora d’aigües residuals , obra prevista i
contemplada en el PSARU, eximint-se aquest ajuntament en cas contrari de qualsevol
responsabilitat que pugui estar derivada per la contaminació d’aigües avall del nostre
municipi.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:15 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2012
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia u d’Octubre de dos mil dotze, es
reuneixen, en sessió extraordinària, els membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, baix
la presidència del senyor Alcalde Mario Gené Amorós, l’assistència dels membres vocals que la
composen, regidors, senyors Pere Anton Mola Pejuan i Jaume Prat Beltran, igualment hi són
presents els regidors senyors Josep Papell Vidal i Jordi Castellana Benseny.
Actua de Secretari el senyor Jaume Alà Blanch.
És obert l’acte per la Presidència, i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ÚLTIMA ANTERIOR.- Donat a conèixer
el contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ CONTRACTE CESSIÓ FONS DOCUMENTAL DE L’AJUNTAMENT, EN RÈGIM
DE COMODAT, A L’ARXIU COMARCAL.- Atès el contingut de l’acord de la Junta de Govern de
11/06/2012, el Sr. Alcalde presenta, ja signat a Balaguer el 28/09/2012, el contracte entre el
Consell Comarcal de la Noguera que actua en nom i representació de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de La Sentiu de Sió per a la cessió en règim de comodat del fons documental de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, que a proposta del propi Sr. Alcalde es sotmet a la ratificació del
Ple i aquest, per unanimitat, acorda donar-li la seva aprovació, no sense que abans el Sr. Alcalde
donés pública lectura del mateix, que, trnacrit literalment és com segueix:
“A la ciutat de Balaguer, a vint-i-vuit de Setembre de dos mil dotze.
REUNITS
En presència de l’Il.lm. Sr. Josep Maria Roigé i Rafel, Alcalde de Balaguer
D’una banda, l’Il.lm. Sr. Pere Prat Torra, President del Consell Comarcal de la Noguera, amb DNI
núm. 40839083F
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I, de l’altra, l’Il.lm. Sr. Mario Gené Amorós, Alcalde de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
ACTUEN:
El primer, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la resolució del
director general del Patrimoni Cultural de data 24 d’Agost de 2012 per la qual s’autoritza la
signatura d’aquest contracte.
I el segon en nom i representació de l’Ajuntament de la Sentiu de sió, en virtut de l’acord del Ple
de data d’11 de Juny de 2012.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’eficàcia d’aquest acte i
EXPOSEN:
1. Que l’Ajuntament de la Sentiu de sió és titular de vint metres lineals de documentació
generada en la gestió de les seves funcions des del segle XX, aproximadament, la qual té
un important valor històric pel municipi i per la història del territori.
2. Que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, conscient de l’interès públic col.lectiu de la
documentació esmentada, manifesta la seva voluntat de cedir-la en comodat a la
Generalitat de Catalunya perquè l’ingressi a l’Arxiu Comarcal de la Noguera per tal de
conservar-la i fer-la accessible als investigadors.
3. Que el Consell Comarcal de la Noguera reconeix el valor històric, cultural i per a la
investigació del fons documental objecte de la present cessió en comodat i està d’acord a
rebre’l en nom i representació de la Generalitat de Catalunya.
I, posades d’acord ambdues parts, en aquest sentit subscriuen el present contracte de cessió en
règim de comodat amb els següents
PACTES
Primer.- l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en qualitat de propietari CEDEIX EN RÈGIM DE
COMODAT a la Generalitat de Catalunya el fons documental de l’ajuntament de la Sentiu de Sió.
Segon.- El dipòsit es constituirà per temps indefinit. No obstant, la part dipositant podrà sol.licitar
que la documentació li sigui retornada en la seva totalitat o en la part que consideri oportú, per
escrit i amb dos mesos d’antelació. La restitució serà formalitzada documentalment i prèviament
l’Arxiu Comarcal de la Noguera farà una reproducció dels documents que es retirin, si ho
considera necessari.
Tercer.- El Consell Comarcal de la Noguera, en nom i representació de la Generalitat de
Catalunya, ACCEPTA aquesta cessió en règim de comodat.
Quart.- El fons arxivístic objecte d’aquesta cessió en comodat serà dipositat a l’Arxiu Comarcal de
la Noguera.
Cinquè.- l’Ajuntament de La Sentiu de Sió reconeix a la Generalitat de Catalunya la facultat
d’establir els criteris de tractament arxivístic més adequats a fi de garantir la millor gestió i
preservació del fons documental objecte de la cessió.
Sisè.- L’Arxiu Comarcal de la Noguera assumeix pel que fa al fons documental objecte de la
cessió els següents compromisos:
-

Mantenir el fons documental en les condicions de seguretat i conservació que garanteixin
la seva preservació.
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-

No dividir el fons documental en diferents entitats amb l’objectiu de no devaluar el seu
valor cultural.
Procedir a la seva organització i a l’elaboració dels instruments de descripció per facilitarne la consulta i difusió.
A lliurar a qui cedeix una còpia dels diferents instruments de descripció dels fons a mesura
que es procedeixi a la seva elaboració.

Setè.- La part comodant autoritza a l’Arxiu Comarcal de la Noguera a procedir, si escau, a la
reproducció digital d’una part o de la totalitat dels documents cedits i a poder difondre’ls en un
entorn web, en exposicions i en altres activitats de difusió cultural que l’arxiu pugui realitzar en un
futur.
Vuitè.- Cada nou ingrés de documentació pertanyent al fons municipal a l’Arxiu Comarcal de la
Noguera es formalitzarà mitjançant la signatura per ambdues parts dels corresponents fulls de
transferència, que tindran el valor d’annex al present contracte, el qual els serà d’aplicació.
Els atorgants aproven aquest document i els seus efectes i, en prova de conformitat i acceptació,
el signen per triplicat exemplar en el lloc i la data de l’encapçalament.”
3.- LLICÈNCIES D’OBRES.- Vistes les sol.licituds de llicència municipal d’obres presentades,
salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, la Junta de Govern a l’empara del vigent
Planejament urbanístic i informes del Servei Tècnic acorda atorgar les següents:
Exp. 021/2012, a J. Esteve-J. Esteve, C.B., per construcció d’una bassa de dejeccions ramaderes
a l’explotació porcina situada al Polígon nº 2, parcel.la nº 92.
Exp. 028/2012, a a Josep Salvia Vilalta, per substitució rajoles i sanitaris, anivellar el terra i
formigonar-lo, així com, aplacar amb pedra la tanca, a la finca urbana de la Urbanització St.
Miquel, Av. Eucaliptus, 45.
Exp. 033/2012, a Jordi Baró Amigó, condicionada a llicència ambiental, per la construcció d’una
nau ramadera de 510,86 m2 i tanca perimetral, a l’explotació ramadera situada al Pol. Nº 2 parc.
Nº 356
Exp. 034/2012, a Montserrat Farrús Palou, per pintat de la façana i redimensionar la porta d’accés
a la part posterior de la finca urbana de C/ Obaga, 7.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:15 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2012
Assistents
Alcalde-President
Mario Gené Amorós

Jordi Castellana Benseny
Josep Papell Vidal
Jaume Prat Beltran
Josep Pedrós Vilardell
Secretari:
Jaume Alà Blanch

Regidors
Pere Anton Mola Pejuan
Josep Torres Flores
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A
la Sentiu de Sió a vuit
d’Octubre de dos mil dotze, a
les 21.00 hores, a la sala
d’actes de la Casa Consistorial,
es constitueix en sessió pública
ordinària
el
Ple
d’aquest
Ajuntament, conformat pels

membres, el nom i el càrrec dels quals figura al
marge d’aquest escrit, presidit pel Sr. Alcalde, amb
l’assistència del Secretari de la Corporació.
És obert l’acte per la presidència i es passa a
deliberar sobre el següent ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Donat a conèixer el
contingut de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.

2.- DECRETS DE L’ALCALDE.- Tal i com preceptua l’art. 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels seus
decrets de 26/07/2012 i de 31/08/2012, sobre reconeixement i compromís de pagament de deute
a Jaume Prat Beltran i de delegació d’atribucions temporal a favor del primer Tinent d’Alcalde,
respectivament.
El Ple queda assabentat.
3.- REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET – REGLAMENT REGULADOR.Per part de l’Alcalde es presenta al Ple la proposta escrita del Reglament Regulador del Registre
Municipal de Parelles de Fet que s’ha de crear al nostre municipi atès l’acord de la Junta de
Govern d’aquest Ajuntament de 05/12/2011; a l’empara de la Llei 10/1998, de 15 de Juliol,
d’unions estables de parella.
El Ple municipal, després de conèixer el contingut d’aquesta Llei, així com del text de dita proposta
de Reglament, per unanimitat acorda:
Primer.- Ratificar-se en l’acord de la Junta de Govern de 05/12/2012, de creació del Registre
Municipal de Parelles de Fet, a l’empara de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de
parella.
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament Regulador del Registre Municipal de Parelles de Fet del
següent text:
REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET
El Parlament de Catalunya va aprovar, en exercici de llurs competències, la Llei catalana 10/1998,
de 15 de Juliol d’unions estables de parella. La Llei d’unions estables, neix amb la pretensió de
regular els drets i obligacions d’aquelles parelles que, havent optat per la convivència estable,
també han optat lliurement per prescindir de les formalitats del matrimoni.
Per això, l’Ajuntament de La Sentiu de Sió, proposa la regulació d’un registre administratiu de
parelles de fet, amb la finalitat de posar a disposició dels administrats una eina probatòria òptima
per a la reclamació efectiva dels drets i obligacions que la Llei 10/1998 els atorga, així com
acreditar el període mínim de dos anys de convivència en els casos en què no s’hagi atorgat
escriptura pública en els termes dels articles 2 i 21 de l’esmentada Llei.
Article 1. Naturalesa
El Registre Municipal d’Unions Estables de Parella té naturalesa administrativa, es regeix per
aquest Reglament i per les normes que, amb caràcter complementari, es poguessin dictar, així
com pel disposat per la Llei 10/1998, de 15 de Juliol, d’Unions estables.
Article 2. Objecte
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Tenen accés a aquest registre les unions no matrimonials de convivència estable entre dues
persones, siguin o no del mateix sexe.
Article 3. Declaracions i actes susceptibles d’inscripció
Seran objecte d’inscripció:
- Les declaracions de constitució, modificació i extinció de les esmentades unions.
- Els contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els seus membres i les
declaracions que afectin de forma rellevant a la unió no matrimonial, sempre que no siguin
susceptibles d’inscripció o anotació en altre instrument o registre públic i no siguin contràries a
l’ordenament jurídic.
- Les escriptura públiques atorgades per ambdós convivents de constitució, modificació o extinció
dels règims de convivència.
Article 4. Requisits de la inscripció
Les inscripcions es realitzaran prèvia sol.licitud conjunta dels membres de la unió no matrimonial,
que hauran de complir els requisits següents:
1.- Acreditar el període mínim de dos anys de convivència en els casos en què no s’hagi atorgat
escriptura pública en els termes dels articles 2 i 21 de la Llei 10/1998.
2.- Que ambdós siguin majors d’edat o menors emancipats
3.- Que no tinguin impediment per a contraure matrimoni entre si.
4.- Que almenys un dels membres de la parella tingui veïnatge civil català.
5.- Que la parella estigui inscrita al padró d’habitants de l’Ajuntament de La Sentiu de Sió.
6.- Que la parella pugui acreditar la convivència ininterrompuda de dos anys, llevat que tinguin fills
en comú quant solament acreditaran convivència. Tampoc caldrà convivència si han atorgat
escriptura pública davant notari de formalització de la seva unió.
7.- Que facin manifestació expressa d’acceptar la Llei 10/1998, de 15 de Juliol.
8.- Qualsevol altre requisit contemplat a la Llei.
Article 5. Contingut dels assentaments
Als assentaments figuraran les dades personals i les circumstàncies del lloc i temps manifestades
pels compareixents, la constància de les quals sigui rellevant per a la unió no matrimonial.
Els assentaments es realitzaran en fulls mòbils, prèviament numerats, segellats i diligenciats, que
s’enquadernaran posteriorment en un llibre principal, que contindrà els assentaments
corresponents a un període mínim d’un any. Es podran crear els llibres auxiliars o complementaris
que siguin adients per al millor funcionament del Registre.
Article 6. Custòdia del registre
El Registre Municipal d’unions estables de parelles de fet restarà adscrit a Secretaria de
l’Ajuntament. La seva custòdia i gestió correspondrà a la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament o
funcionari en qui delegui.
En cap cas els llibres del Registre podran sortir de les dependències de la Secretaria-Intervenció
d’aquest Ajuntament, ni podran ésser consultades sense la corresponent autorització.
Article 7. Publicitat del Registre
El Registre és públic per a qui justifiqui el seu interès en conèixer els assentaments.
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No obstant això, qualsevol integrant de la unió no matrimonial pot demanar que les inscripcions
siguin secretes.
El dret d’accedir al Registre no comporta el dret d’obtenir fotocòpies.
Es podran lliurar certificacions dels assentaments del Registre a instància dels membres de
l’esmentada unió, dels seus ascendents, descendents, causahavents o per manament judicial.
El tractament automatitzat de les dades del Registre, requerirà el consentiment de la persona
afectada, i les actuacions de l’administració s’hauran d’ajustar a les disposicions de la Llei
Orgànica 5/92, de 29 d’Octubre, de regulació del tractament automatitzat d’aquest tipus de dades.

Article 8. Assentaments i certificacions
La realització de l’assentament al Registre Municipal serà gratuïta.
L’expedició de certificacions restarà gravada per la taxa d’expedició de documents regulada a les
ordenances fiscals d’aquest Ajuntament.
Article 9. Acreditació dels requisits d’inscripció
La inscripció de la declaració de constitució d’una unió estable de parella requerirà la prèvia
aportació de la documentació necessària per acreditar els requisits establerts a l’article 4 del
present reglament.
a) Per a l’acreditació de la majoria d’edat: DNI original o còpia compulsada.
b) Per a l’acreditació de la resta de requisits: declaració expressa i responsable de no trobarse inclòs en cap de les causes impeditives de la inscripció, assenyalades a l’esmentat
precepte.
c) La residència es comprovarà d’ofici, incorporant a l’expedient l’oportuna certificació del
padró d’habitants.
Article 10. Presentació de sol.licituds d’inscripció
Per a realitzar la inscripció caldrà la presentació, al Registre General Municipal, d’una sol.licitud
prèvia en forma d’instància, amb tots els requisits establerts a l’article 70 de la Llei 30/92, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a la qual
s’adjuntarà:
1.- Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o NIE dels dos sol.licitants.
2.- Declaració responsable de no trobar-se en cap de les causes impeditives de la inscripció
assenyalades a l’article 4 de la present ordenança.
Els integrants de la parella, tenen dret a què la seva inscripció sigui secreta; per això podran
adreçar-se directament a l’encarregat del Registre d’unions estables de parella, sense necessitat
que la sol.licitud es presenti davant del Registre d’entrada.
Article 11. Comprovació dels requisits
Un cop presentada la sol.licitud, l’encarregat del Registre, examinarà la documentació, indicant, si
és el cas, les deficiències detectades. La subsanació dels defectes s’articularà d’acord amb els
terminis i formalitats establerts a l’Article 71 de la Llei 30/92.
Serà l’encarregat del Registre el que comprovarà mitjançant el padró d’habitants que els
sol.licitants estan empadronats en aquet municipi i ordenarà la incorporació d’una certificació
acreditativa d’aquest extrem a l’expedient.
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Acreditat degudament el compliment dels requisits per a procedir a la inscripció, l’encarregat del
Registre fixarà dia i hora per tal que els interessats es ratifiquin conjuntament en la sol.licitud
mitjançant una acta de compareixença.
Restaran exempts d’aquest tràmit les unions estables de parella acreditades mitjançant escriptura
pública.
L’encarregat del Registre, obrirà un expedient administratiu per a cada sol.licitud d’inscripció.
Article 12. Inscripció dels contractes i escriptures públiques.
Les inscripcions relatives als contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials i altres
aspectes comuns i les relatives a les escriptures públiques es realitzaran fent referència al
document corresponent, del qual restarà a l’expedient una còpia compulsada.
Aquestes inscripcions requeriran també acta de compareixença entre els dos membres de la
parella.
Article 13. Extinció d’unions
En el cas d’extinció d’una unió s’haurà de comunicar a l’encarregat del Registre mitjançant
compareixença personal ja sigui d’un o dels dos membres de la parella.
Els compareixents podran optar per sol.licitar la constància registral de la fi de la unió mitjançant
assentament que acrediti aquesta circumstància o per la cancel.lació de l’assentament, que es
materialitzarà en una diligència de cancel.lació a peu de pàgina.
Article 14. Inscripcions secretes
En cada llibre, existirà una separata destinada a la inscripció de les unions estables de parella, els
integrants de les quals n’hagi demanat expressament el caràcter secret. El contingut dels
assentaments serà idèntic al de les inscripcions del Registre Ordinari.
Seran d’aplicació a les inscripcions secretes totes les normes recollides en aquest reglament, tret
de les referents al dret d’informació i la presentació de les sol.lictiuds al Registre d’entrada de la
Corporació.
L’obtenció de certificacions d’aquest tipus d’inscripcions es limitarà als propis membres de la
parella, als seus causahavents i a les ordres judicials.
Article 15. Efectes de la inscripció al present Registre
El Registre municipal acreditarà la constitució, extinció i la resta de declaracions relatives al
Registre.
Article 16. Disposició final
El present Reglament ha estat aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de 8 d’Octubre de 2012,
i entrarà en vigor al finalitzar el termini d’informació pública amb resultat favorable i restarà vigent
fins que esdevingui la seva modificació o derogació expresses.
4.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde s’informa al Ple dels següents
assumptes:
A) EXPEDIENT PLA PARCIAL SECTOR SUD-4
Informa el Sr. Alcalde que en referència a la tramitació de l’expedient del Pla Parcial
Urbanístic Sector SUD-4, tot i que gaudeix de l’informe favorable de la Comissió Territorial
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d’Urbanisme del 9/02/2012, restava pendent l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua per
tal de procedir a l’aprovació definitiva per part d’aquest ajuntament. Aquest informe ha
estat rebut recentment qualificant de favorable l’actuació plantejada i en conseqüència ja
podrà formalitzar-se amb el Sr. Salvador Torné, com a propietari de terrenys afectes al Pla
Parcial, el conveni econòmic que tindrà com a objecte la modificació dels criteris
d’adjudicació de finques i dret del projecte de reparcel·lació, amb la finalitat que
l’Ajuntament rebi l’equivalent econòmic de la seva adjudicació i l’equivalent econòmic del
10% de cessió de l’aprofitament urbanístic que li pertoca al sector SUD-4. Aquest
formulisme resultarà previ a l’aprovació definitiva del Pla Parcial per part del Ple de
l’Ajuntament.

B) PROPOSTA PER AL SANEJAMENT I LA REINTRODUCCIÓ DEL CRANC AUTÒCTON
AL RIU AL TRAM DEL TERME MUNICIPAL DE LA SENTIU DE SIÓ.

Segons indica també el Sr. Alcalde com a continuació de les diferents converses
mantingudes amb la Directora General de Polítiques Ambientals i la Directora dels Serveis
Territorials a Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat, orientades al sanejament
del riu Sió i a la reintroducció del cranc autòcton al terme municipal de la Sentiu de Sió, per
indicació d’aquests Serveis Territorials s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament l’empresa
Anhidra SLP per tal de fer un mostreig, juntament amb el Cos d’Agents Rurals, que
dictaminarà la viabilitat del projecte, sense que aquesta proposta d’actuació inicial suposi
cap tipus de despesa econòmica pel Consistori. En conseqüència es procedirà a la
realització d’aquest treballs dels que puntualment s’informarà en base als resultats
obtinguts.
6.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n formularen.
I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:45 hores, de la
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.
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